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terlebih dahulu sebelum menyampaikan khutbah. 



 

2 
 

ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ُكَُدُ َحُخُللُهُدُُمُخالخَُ ُُيهُهاُفُهكُ اَرُبَُاُمُُب ُي ُهاُطَُيُ ثُها
ُكَُانُهطَُلُخسُُُيمُهظُهعَُوَُُكَُهُهجُخوَُُاللُهيُلهَُغُهبَُن ُخاُي َُمَُكَُُُدُُمُخالخَُُكَُاُلَُنَُب ُ ُرَُيَُ

َدُهُالَُشرهيخَكَُلهُُ ُالُإهَلَهُإهالُهللاَُُوحخ َهُدَُأنخ ُ،َوَأشخ

،َ ُثَُرحخَة ُلهلخَعاَلمهْيخ ُعوخ لُُهُالخَمب خ اَُعبخُدُهَُوَرُسوخ َهُدَُأن ُُُمَم د   َوَأشخ
ُآلهههُُمُ هُُاللُ  َُوَعَلى ُاألُم هي ه ُالن به ه َُوَرُسولهَك َُعبخدهَك ُُُمَم ٍد َُسي هدهََن َُعَلى َُوَسل همخ َصل ه

بهههَُأْجخَعهْيَُ  َوَصحخ
لهُمونَُُ،ُهللاُهُعهَبادَُُفَ َياُ-ُبَ عخدَُُُأم ا ُات  ُقواُاَّلل ََُحق ُتُ َقاتهههَُوالََُتُوُتن ُإهالَُوَأن خُتمخُُمسخ

 
ُوتعاىل، هسبحان اهلل دكاسيهي غي مجاعه غسيد

 وهغضسو-وهغضسو غسام مالهريكن كعزمن ي-ماريله كيت سام
 ضمسو وتعاىل، هسبحان اهلل دفك برتقوى غي غاور منجادي اونتوق
 غسيد اجقغم اين هاري ميمرب اخرية. دان دنيا سالمت كيت

  :برتاجوق خطبة حياتيغم ونتوقا حاضريين
  ساراغس دامل ومثس دريتا، دامل غتن                   
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  وتعاىل، سبحان اهلل رمحيت د غي مجاعه غسيد
 تيدق ونف يتغال اينده، ثساللو تيدق اين دنيا د كيت فهيدو
 اد كيت نامون ،يسنغات اد غاري اد دوك، اد سوك، اد ره،خ ثساللو

. اين دنيا د فهيدو ناءدأك االضس يفهادغم دامل  نيب دفدر ندوانف
 غمندورو غضسهي اوتوه تغسا غي  ينداضب فهيدو نغافضا انتار

 اتاو سوسه سيتواسي، جوا فا دامل ياضبها دان غتن نفكهيدو منجالين
 هسبحان اهلل دفك ثنوهفس فهيدو كتنتوان راهكنثم اداله غسن

  .وهغضسو-وهغضبرسو وسهاابر ستله وتعاىل
وتعاىل.  هانسبح اهلل كتنتوان دامل ثمسوا اين عامل د برالكو غي فا

 رلوف لهثها مأنسي. اين حقيقة دفدر الري تفمأنسي تيدق دا
 اداله مننتوكن غي نامون سسواتو، يفااخمن اونتوق براختيار دان وسهاابر
 :71 نعاماأل ةسور دامل برفرمان وتعاىل هسبحان اهلل. وتعاىل هسبحان اهلل

 ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆھ ے 
 بنر-سبنر ايتله اهلل توجنوقف ثوهغضسسو: كاتاكنله: ثبرمقصود غي
 غي توهن دفك ديري برسراه ايفسو ينتهكنرفت دكي دان توجنوق،ف

  .عامل سكالني منتدبريكن دان ممليهارا
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 دفدر قدر دان ءضاق كتنتوان االضس منرميا اداله اتس د ايات دامل رهنفث
 برشكور دان مصيبة يفهادغم ابيالفا هاتي غتن دان اضر تعاىل،و هسبحان اهلل
 :11، ايات ْنُباغ  الت    ةسور دامل يضال ثنفرما. ثنعمت نغد

 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   

 افمنيم غي ﴾انخبن ءالب اتاو﴿ كسوسهن اد تيدق: برمقصود غي
 دفك انبرامي غي افسسيا دان; اهلل ايذين نغد مالءينكن ﴾غسساور﴿

 ايت برالكو تله غي فا منرميا اونتوق﴿ ثهاتي نيفمميم اكن اهلل اهلل،
-فتيا اكن يءتاهوغم مها اهلل ،﴾تلهغاي﴿ دان; ﴾صرب دان غتن نغد

  .سسواتو فتيا
 سسواتو افدتيم غي غسساور نغد يتءبركا: ايات اين  ةَمَقْلَعكات 

 .رضا دان امنرمي دي اهلل، دري غدات ثايا بهاوا سدر دي تاك،فماال

 اي مصيبة، افدتيم ابيالفا وتعاىل هسبحان اهلل دفك رهنفث ثادا افتن
 جسكنمنج بوليه سرتا نغكمورو اسا، وتوسف يوا،خك راس غوندغم

 : نيب سبدا حياتيغنت ديري. اوليه ايت، ماريله مكصيح
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،ُأَلمخرُهَُعَجب ا مهنه ،ُإالُدٍُأَلحَُُذاكَُُوليسََُُخيخٌ،ُُكل هُُُُأمخَرهُُُإنُ ُاملُؤخ مهنه ُلهلخُمؤخ
 له،َُخيخ اَُفكانََُُشَكَر،َُسر اءُُُأصابَ تخهُُُإنُخ

 .لهَُخيخ اَُفكانََُُصَبََُُضر اُء،ُأصابَ تخهُُُوإنُخ 
 مسوا. مؤمني غسأور اوروسن ومكنضكاغم وهغضسو: برمقصود يغ

 واليخك افسسيا دميليكي تيدق اي. ثسلوروه نقيءكبا اداله ثاوروسن
 ترباءيق ايت. برشكور دي ن،ءمبرياضك منرميا دي الابيفا. مؤمني يضبا
 .ثيضبا ترباءيق ايت. برصرب دي تاك،فالما افدتيم دي ابيالفا. ثيضبا

(رواية مسلم حديث)                                                      
  

 هسبحان اهلل ايذين نغد اداله برالكو غي ركاراف، مسوا دفهميهاروس 
 مانيس غي ادا سام غسساور دفك برالكو غي فا االضس ثقيقتح. وتعاىل

 سبب. وتعاىل هسبحان اهلل سيسي د ثديري يضبا ترباءيق اداله اهيتف اتاو
  نيب يضبا نءكبياسا منجادي ضجو. غتن غي هاتي نغد ترمياله ايت

 دف اتاو ديري دف اد سام يين،غداي تيدق غي ركاراف سسواتو برالكو ابيالفا
 اميانضسبا ثصالة دامل د توهن دف ادوغم ءبردعا  ينداضب راضس ،ثاومت

 :اهلل عنه رضي ةف  ي   ذ  ح  و اب دفدر دروايتكن
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ُُّصلىُهللاُعليهُوسلمُإهَذاَُحَزبَُهَُأمخٌرَُصل ى  َكاَنُالن ِبه

 ينداضب بسر غي ركاراف سسواتو يفهادغم نيب ابيالفا”:برمقصود غي
 “صالة مالكوكن راضس

 ﴾دوداو ابو امام رواية﴿                                                
 

 اوتام غي ركاراف مصيبة، غسبار يفهادغم ابيالفاين منجلسكن ا حديث
 دان توجنوقف مموهون وهغضسو-وهغضبرسو ءبردعا اداله دالكوكن اتوتف
 اوتام ادوانفغ تفمت ايضسبا وتعاىل هسبحان اهلل دفدر نغرتولوف

-وهغضبرسو وسهاابر ايت ستله.  ينداضب اوليه كوكندال غي اميانضسبا
  .غتن نغد يفدهاد غي ركاراف سسواتو يكنلساثم وهغضسو
 
  وتعاىل، هسبحان اهلل دكاسيهي غي مجاعه غسيد

 اهلل دفك ﴾سوكر غي سسواتو وهفمنم ونفواالو هاتي غتن﴿رضا  دان رهنفث
 نيب عمالن انتارا د اداله ثنوهفس غي اوسها مالكوكن ستله وتعاىل هسبحان

 ك يضرف رنهف  ينداضب ثنتوهوخ ايضسبا. ايستيميوا تغسا غي
 ،هدعوبر هاري فبربا ستله. سان د هدعو يكنفامثم اونتوق فئ  اط  

 مريك. نغتر-غتر اراخس  ينداضب هدعو منولق فئ  اَط مشاركت
.  ينداضب توميت برداره غضسهي باتو-باتو ملونرت مسبيل  نيب هاالوغم
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              وتعاىل  هانسبح اهلل دفك ادوغم ءبردعا  ينداضب ايت ستله
  :﴾برمقصود غي﴿
 )ahelh(حيله دان كقواتن مله مو دفك ادوغم اكو ثوهغضيا اهلل! سسو“

 اسيهاني،غم امت غي توهن واهاي مأنسي، نغنداف دف داكو ثانهي سرتا
 كامو جك يتوضب نامون.... مله غي غاور-غاور يضبا توهن كاولهغا

  “كو دف برالكو غي ونف فا دوليف تيدق اكو كودا كنامورك تيدق
 

         .برالكو غي فا اهلل دفك ادوغم سنتياس  ينداضدامل قيصه اين ب
 نغرجواف دامل اوتام لبيه غي اداله اهللرضا  سارا،غس دان دريتا سباليق د
 دان نغكتن يفااخمن امياناضبا كيت دفك اجركنغم اهلل رسول. ينداضب

 :غتف دان يضاف وقتو دف برايكوت ذيكري لكنمعغم نغد اهلل رضا

َُحم ٍدُنَبهياا ُدهين ا،َُوِبه إلهسخالمه ،َُوِبه َّلل هَُرِبا يُتُِبه  َرضه

 يءمرضا اكو توهن، بنر-سبنر اهلل يا كامو يءمرضا اكو:  برمقصود غي
 .نيب بنر-سبنر  حممد نيب يءمرضا اكو دان امضا سبنر-سبنر سالمإ امضا

 
ُ
ُ
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يمُه ُالر جه َنُالش يخطَانه للهُمه  َأُعوُذُِبه

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 ثها نغد دبياركن اكن مريك بهاوا كغاثم مأنسي اتوتكهف:  دبرمقصو غي
 سسواتو نغد﴿ داوجي تيدق مريك غسدا براميان، كامي: بركات

و تردهول غي غاور وجيغم تله كامي! ثوهضسسو دمي دان. ؟﴾نءاوبخ
 ثبنر-سبنر غي غاور غتنت اهلل دكتاهوي غي فا اتث مك مريك، دفدر

  .بردوستا غي غاور غتنت ثدكتاهوي غي قا والف اتث دان براميان،
 ﴾3-2 ايات: نكبوتعال ةسور ﴿                                           

 

 

.ِبَُ ُالخَعظهيخمه ُالخُقرخآنه َُوَلُكمخُِفه   َُرَكُهللاُُِله
رهُالخَُ َُوالذ هكخ َاُفهيخههُمهَنُاآلَيته ُكمخُِبه َُواهي ه .َونَ َفَعِنه  كهيخمه

يخُعُالخَعلهيخُم. نخُكمخُتهالَوَتُهُاهن ُهُُهَوُالس مه َُومه  َوتَ َقب َلُهللاُمهِن ه
خَُوَلُكمخُ تَ غخفهُرُهللَاُالخَعظهيخَمُِله َُهذاَُوَأسخ ِله ُلُقَ وخ  أقُ وخ

َناتُه مه ََُوالخُمؤخ نهْيخ مه َُوالخُمؤخ لهَماته َُوالخُمسخ َ لهمهْيخ  َولهَسائهرهُالخُمسخ
تَ غخفهُروُخُ يخمَُُفاسخ ُرُالر حه  .ُهُإن ُهُُهَوُالخَغُفوخ

ُ
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ُطخَبُةُالث انهَيةَُُاُُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّلله ُهُالخ ُالخَعاَلمهْيخ َهدُُ.َُرب ه َدهُُُهللاُُُإهالُإهَلهَُُالَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرهيخكَُُالَُوحخ

َهدُُ اَُسيه َدَنََُُأنُ َُوَأشخ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَم د  ُُله مُخَوسََُُصلهُ ُالل ُهمُ .َُوَرُسوخ َُسيه دهَنََُُعَلىَوَِبرهكخ
َ.َُوَأصخَحابههُهُآلههُهَُوَعَلىُُُمَم ٍد، َُأْجخَعهْيخ

َن.ُاَّلل َُُات  ُقوا!ُهللاُعهَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأم ا ُفَاَزُالخُمت  ُقوخ ُفَ َقدخ
ُ

رَُ ََُُمَعاشه لهمهْيخ َُكمُُُالخُمسخ ُهللا،َُرحه
 

 اومت دان مجعة غسيد اجقغم اونتوق نتفيل كسممبغم نيغاي بيخط
 الوركنثم نغد ميسكني دان ريقف نغولوض دفك قناخ لبيه رضا سالمإ

. ﴾maidam﴿ ترغضانو ماليو عادة دان سالمإ امضا جمليس دفك زكاة
 منروسي ركنفافد زكاة نفكوتي دان يهنضا بركنأن معلومت

 .ezakat.maidam.gov.my (portal)ورتلف
 

 دكاسيهي يغ مجعة غسيد

 رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن رباثقكنفماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان  
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 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ُ َُصله  ُصَُمَُكَُ،ُُدمُ ُُمََُُنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُ ُُمََُُنَُدُهيهُ ىُسَُلَُعَُالل ُهم  ُلىَُعَُُتَُيخُلُ ا
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُ ُُمََُُنَُدُهيهُ سَُُلىَُعَُُكُخرُهِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهَنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهَنَُدُهيهُ سَُ
ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهَنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهَنَُدُهيهُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمُ ُُمََُُنَُدُهيهُ سَُُآلُه
ُ َُمُهالَُعَُُالُخِفه يخٌدَُمَهيخٌد. ،ْيخ  ُإهن َكُحَه

ُاغخفهرُخ َُُالل ُهم  مهنهْيخ ،ُلهلخُمؤخ َناته مه ََُُوالخُمؤخ لهمهْيخ لهَماتُهَُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ن خ ُمه َياءه ُاأَلحخ
يخٌعَُقرهيخٌبَُمُُّهُ،َواأَلمخَواتُه َعَواتُهإهن َكَُسَه ُ.يخُبُالد 

ُالُخنُ عَُُعُخفَُادُخُمُ هُُاللُ  ُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُا َُنُ إهُُمُ هُُاللُ ُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُهصُخال
ُوَُُامُهذَُالخُُوَُُونُهنُُالخُُوَُُصُهالبََُُنَُمُهُكَُبهُُوذُُعُُن َُ ُامُهقَُسُخاألَُُئُهي ُهسَُمهن ُفُهاشُخُمُ هُُاللُ .
ُ.اَنُبهُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفُهَنُبهُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُ ُمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ

للهُ َُموخالََنُالخَواثهَقُِبه َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّالل ُهم ُاحخ ي خ ُاهُُ،الخَعابهدهيخنَُُزَيخنَُُمه مه بخَنُالخَمرخُحوخ
َُُُمخُمودُهُلخطَانُهسُُّال َُوَعَلى َُعَليخهه ُالر حخََة َُوأَنخزهله َُشاه، لله ُِبه َتفهيخ ُلخطَانَةُهسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاههَرة،ُُسلخطَانَةُه
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َُوالخُمسُخ َ لهمهْيخ ُالخُمسخ ُمهَن َُوَرَعاَيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ ن خَياَُواحخ ُالدُّ ُِفه لهَماته
َتهكَُ َرةه،ُبهَرحخ َ.َُواآلخه َُُيَُأرخَحَمُالر احههْيخ

ُ ده ُالخَعهخ َُوِله  َفظخ ُاحخ َاعهيخلَُُُُمَم دَُُتغكوالل ُهم  للُهاهُُإهَسخ ُِبه ُالخَواثهقه ُلخطَانُهسُُّالُبخَن
َزانَُ ي خ ُ.زَيخَنُالخَعابهدهيخنَُُمه

م د مان جوا مريك سالإ تموايا اهلل سالمتكن كامي دان سلوروه 
 ايكنت نغد سالمإ تموا ادوانفرف دان ناءرساودارفبرادا. ساتوكنله 

 نغافض وهكنلهضت دان كامي اميان كنلهفمنت. كوكوه دان رتا غي
 عمالن دري كامي ليهاراكنلهف ،ةجلماعاو ةسنال هلأ منوروت كامي

 (menyeleweng).غوييلثم غي عقيدة نغافض دان

 

 االضس دفكامي در يندريلهه. اسيهفغ مها غيا اهلل، واهاي ذات ي
 دان ككجني دفدر اكيت،فث اءبو دان انخبن ءالب تاك،فماال

 ،راها هورو دان ككجامن ن،ءايتكغرسف ايضلباف دفدر كرن،غكمو
. يثترمسبو غي ونفماهو قفمن غي ن،ءساراغكس دان كسولينت دفدر

 .سسواتو االضس اتس بركواس مها كاوغا ثوهغضسسو
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 دان كامي نديرينف وهكنلهضامي، تك اتس ربنكص هكنلهفيا اهلل، ليم
 نغد براميان يضال ،غتن غي جيوا مو دفك مموهون كامي. كامي بنتوله
 مراسا سرتا مو وتوسنفك اتس رضا ضجو مو،-نغد رمتوانف

 .مو مربينف نغد (puas)واسف فوكوخ
 

ُ

َرةهَُحَسَنة َُوقهَناَُعذَُ ُاآلخه ن خَياَُحَسَنة َُوِفه ُالدُّ  ُاَبُالن اره.رَب  َناُآتهَناُِفه
 ُ.مَُلُ سَُوَُُهُهبُهحُخصَُوَُُهُهلهُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُ ُمََُُُنَُدُهيهُ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُ صَُوَُ

َُ ُالخَعاَلمهْيخ ُدُللهَُربه  َمخ ُ.َوالخ
ُعهَباَدُهللاه!

ُهَُعَلىُنهَعمهههَُيزهدخُكمخ، ُكُروخ  ُاذخُكُروخاُهللَاُالخَعظهيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َبُُ ُرُهللاهَُأكخ َن.َوَلذهكخ ُعوخ ن َ  ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ

اُإهَلَُصالتهُكمُخ ُموخ  يَ رخَحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


